Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem
Výroční zpráva – školní rok 2020 - 2021
1. Základní údaje
Název školy: Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem
Adresa: Komenského 437, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Telefon: 495592348
e-mail: info@zustre.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62694812
IZO: 102 078 785
IZO ředitelství: 600 089 061
Kapacita: 260 žáků
Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem pracuje jako
samostatný právní subjekt od 1. 1. 1996. Zřizovatelem školy je město
Třebechovice pod Orebem. Dne 27. 6. 2001 byl schválen zřizovatelem dodatek
č. 2, kterým se změnila zřizovací listina ze dne 1. 1. 1996 včetně dodatku č. 1 ze
dne 27. 4. 1999.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o zápisu příspěvkové organizace
ZUŠ Třebechovice p. O. do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č. 79 dne 13. 3. 2002. Další změna
zřizovací listiny byla provedena dodatkem č. 3 ze dne 28. 3. 2006 a dodatkem
č. 4 ze dne 22. 9. 2009 s účinností od 1. 10. 2009. Současně bylo schváleno
úplné znění zřizovací listiny ze dne 22. 9. 2009. Poslední zápis do obchodního
rejstříku je ze dne 15. 5. 2006. Dne 31. 3. 2012 byla uzavřena Dohoda o
ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 9. 2009. Následně byla Dodatkem č. 5
ze dne 27. 3. 2012 provedena změna zřizovací listiny, kterou se zrušilo
vymezení majetku ve výpůjčce příspěvkové organizace. Nová smlouva
o výpůjčce byla schválena RM usnesením č.7/228-2012 ze dne 21. 3. 2012.
Činnost základní umělecké školy je vymezena zákonem č. 561/2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005
Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů na
středních školách s uměleckým zaměřením a na konzervatoři. Připravuje také
odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Studium na
základní umělecké škole je dobrovolné. ZUŠ Třebechovice p. O. má zaveden
obor hudební (HO), taneční (TO) a od školního roku 2000/2001 i obor literárně
dramatický (LDO).
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ZUŠ sídlí v budově, která je majetkem města, společně s Heldovou
městskou knihovnou. Na konci školního roku 2011/12 se DDM do té doby
rovněž sídlící v této budově přestěhoval do budovy bývalé Hotelové školy. Tím
získala ZUŠ od července 2012 celé první podlaží, které umožnilo od září 2012
provoz v hudebním sále, tanečním sále, který je zároveň sálem divadelním,
sborovně a v osmi učebnách včetně ředitelny. Některé učebny jsou využity
zároveň jako archiv not a sklad hudebních nástrojů. Zařízení učeben je průběžně
obměňováno.
Hudební sál po provedení malé stavební úpravy v předešlých letech
vyhovuje pro pořádání spíše interních koncertů a vystoupení. Koncertní
atmosféře v sále přispívá i využití reflektorů, které byly do sálu v nedávné době
nainstalovány. Daleko větší využití však mají reflektory v sále divadelním a jsou
využívány v maximální míře.
Koncerty a vystoupení většího rozsahu pořádáme v evangelickém nebo
katolickém kostele a v kulturním domě.
Při porovnání se základními uměleckými školami v blízkém okolí je ZUŠ
Třebechovice p. O. počtem žáků malá. Přesto zajišťuje v hudebním oboru
velkou rozmanitost výuky. Vyučujeme hru na klavír, elektrické klávesy,
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, tenor, saxofon,
housle, violoncello, kytaru, elektrickou kytaru, bicí nástroje a sólový a sborový
zpěv. Žákům nabízíme práci v hudebních souborech, které hrají jak klasickou
hudbu, tak moderní styly hudby jako je pop a rock. Poptávka po výuce hry na
elektrické hudební nástroje, bicí nástroje a po výuce moderních stylů hudby stále
narůstá a naše škola je průběžně zařazuje do svého školního vzdělávacího
programu.
Koncepce do dalších let:
 otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury
i společenského života obce
 zajistit stabilitu a plnou kvalifikovanost pedagogického sboru
 podporovat stabilitu vytvořených souborů
 podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné
kvalifikace
 udržovat naplněnost tříd
 zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky
 sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst
2. Stav budovy a jejího zařízení
Stav budovy byl ve školním roce 2019/20 v podstatě vyhovující, ale jen
díky nepřetržité údržbě a opravám. Letité problémy jsou s elektroinstalací, což
potvrzují i revizní zprávy a doporučení odborníků.
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Topení.
Rekonstrukce kotelny byla ukončena 30. 8. 2018. Vysoké denní teploty
v průběhu topné sezóny nedovolovaly, aby topení bylo spuštěno (čidla), všechny
radiátory byly stále zavzdušněné a bylo nutné je odvzdušňovat i několikrát
denně. Proto se stávalo, že v učebnách (zejména na severní a západní straně)
byla teplota i pod 19°C. Během celého zimního období se zkoušely
různé úpravy a regulace. Regulace venkovním čidlem však nevyhovuje v době,
kdy venkovní teploty neklesnou pod 10°C.
Kanalizace.
V březnu 2018 praskla odpadní trubka od kanalizace v chodbě před kotelnou,
odpad znečistil celý sklep a zamořil neúnosným pachem celou budovu. Ihned
byla provedena oprava. Po týdnu došlo k další havárii, protože byla ucpaná
kanalizace do zahrady školy a do ulice. Havárie byla částečně odstraněna
v sobotu 24. 3. 2018 firmou pana Trenze a v pondělí přijel velký čisticí vůz,
který pročistil celou kanalizaci. Havárie byla nahlášena Městu Třebechovice p.
O., které uhradilo náklady spojené s touto opravou. Veškeré rozvody
a trubky jsou ve velmi špatném stavu.
Elektroinstalace.
Elektroinstalace neodpovídá technickým požadavkům dnešní doby. Ze závěru
zprávy o revizi ze dne 4. 5. 2001, evid. č. 2001/043 vyplývá, že revidovaná
elektroinstalace je technicky zastaralá a nevyhovující pro další případné
navyšování příkonu. Od dubna 2018 byla zahájena práce na tvorbě projektové
dokumentace elektroinstalace.
Výměna podlahových krytin.
V koncertním sále bude třeba provést výměnu podlahové krytiny
(na některých místech podlaha vrže a ruší tak průběh koncertů).
V době uzavření škol, tj. od 12. 3. 2020 byla provedena výměna podlahové
krytiny ve sborovně. Byla vymalována celá chodba včetně schodiště, byly
provedeny nátěry radiátorů a zábradlí.
V červenci 2021 byla provedena oprava a nátěr dveří v 1. podlaží, dále byla
vymalována část chodby nátěrem, který zabezpečuje výmalbu proti poškození.
V průběhu školního roku 2020/21 byly provedeny tyto revize: revize
elektrických spotřebičů a prodlužovacích kabelů, hasicích přístrojů. Dále byla
provedena revize plynového kotle.
V červnu 2021 přestala fungovat kopírka KONICA MINOLTA C 253.
Dle vyjádření odborníka Miroslava Píši (PICOP) by její oprava byla
nerentabilní. U uvedeného stroje nelze s ohledem na stav zjištěný při technické
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prohlídce zajistit spolehlivou opravu tak, aby zaručovala prodloužení životnosti
a plnou výkonnost stroje.
Proto jsme od firmy Miroslav Píša – PICOP, Vysoká n. L. přijali na zkoušku
kopírku stejného modelu. Pronájem je zdarma, škola bude hradit pouze náklady
za počty kopií. Na konci září bude provedena měsíční cenová kalkulace.
Všichni zaměstnanci byli znovu poučeni o zvýšeném zabezpečení budovy
a o předcházení rizik.
Dne 30. 8. 2021 byla zahájena firmou MATEX HK, s.r.o. stavební
úprava chodníku u ZUŠ, jejíž součástí je vybudování bezbariérového přístupu
do budovy.
Dílo bude dokončeno 31. 10. 2021.
3. Učební pomůcky
Na učební pomůcky ZUŠ nebyly prostřednictvím MŠMT ČR přiděleny
žádné finanční prostředky. Veškeré hudební nástroje, jejich opravy, ladění,
pomůcky pro LDO a TO každoročně zčásti hradí rodiče žáků, zčásti hradí škola
ze svých provozních prostředků.
Část hudebních nástrojů ZUŠ Třebechovice je velmi stará, proto se snažíme
nástroje průběžně renovovat, popř. zakupovat nové. Během školního roku byly
prováděny generální opravy vrácených dechových nástrojů. Dále byly
prováděny potřebné opravy klavírů včetně jejich ladění.
Byly zakoupeny učebnice, noty a výukové pomůcky pro poslech v HO,
rekvizity pro LDO, rekvizity a taneční kostýmy pro TO.
V prosinci 2020 byly zakoupeny taburetky na chodbu, kde žáci čekají na
výuku.
4. Učební plány
Žáci všech oborů byli vyučováni podle učebních plánů Školního
vzdělávacího programu ZUŠ Třebechovice pod Orebem vydaného dne 1. 9.
2014 s dalšími aktualizacemi.
Hudební obor měl ve školním roce 2020/21 121 žáků.
Taneční obor měl ve školním roce 2020/21 74 žáků.
Literárně dramatický obor měl ve školním roce 2020/21 34 žáků.
5. Školné v roce 2020/21 dle vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání
Na základě výpočtu podle vyhlášky bylo školné následující: pololetně
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Kolektivní hudební výchova (1 hod. týdně)
Kolektivní a skupinová nebo individuální
hudební výchova (více hod. týdně)
Přípravná taneční výchova
Taneční obor
Přípravná dramatická výchova
LDO

600,-Kč
1 500,-Kč
600,-Kč
850,-Kč
500,-Kč
600,-Kč

Ve školním roce 2020/21 byla podána 1 žádost o snížení úplaty za
vzdělávání pro 4 děti.
6.

Personální zabezpečení školy

Jsme škola s malým počtem žáků. Vzhledem k pestré nabídce výuky hry
na hudební nástroje mají učitelé převážně částečné úvazky. Z důvodu malého
počtu žáků mají částečný úvazek i vyučující literárně dramatického a tanečního
oboru.
Výše na přímé výdaje na vzdělávání poskytnutých finančních prostředků
ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele odpovídala standartním potřebám
školy.
Zaměstnanci pedagogičtí:
PaedDr. Ilona Thunová
ředitelka školy
Kateřina Matějková, DiS.
TO
Mgr. Drahomíra Francková
zpěv sólo, pěvecký sbor
Pavel Plašil, DiS.
bicí nástroje, žákovské kapely
MgA. Jiří Kotal, ArtD.
klarinet, saxofon
Iva Mačejovská
klavír
Jana Vavřínková, DiS.
kytara, kytarový soubor
MgA. Jiřina Krtičková
LDO
Kamila Hesová, dipl. um.
housle, smyčcový soubor
Stanislav Salášek
trubka, lesní roh, zobcová flétna, tenor
Mgr. Jana Veselá Segečová
elektrické klávesy, korepetice, HN
Mgr. Lukáš Grygerek
klavír, klavírní korepetice
Mgr. Miriam Otčenášková
housle
Jana Veselá
zobcová a příčná flétna
Mgr. art. Tomoko Asahina
korepetice
Zaměstnanci nepedagogičtí:
Jaroslava Šolínová
účetní, hospodářka (do 28. 2. 2021)
Bohumila Čudová
účetní, hospodářka (od 1. 3. 2021)
Ivana Charvátová
uklízečka (do 31. 7. 2021)
Bohumila Čudová
uklízečka (od 1. 8. 2021)
Miloslav Rücker
topič (od 1. 1. 2021)
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7. Úspěchy žáků v soutěžích
Ve školním roce 2020/21 MŠMT ČR z důvodu koronavirové pandemie
nevyhlásilo pro ZUŠ žádné celostátní soutěže.
Přesto se v ZUŠ soutěže konaly – distanční formou.
Na podzim zahájila celoroční soutěž v literárně dramatickém oboru Mgr. Jiřina
Krtičková. Žáci dostávali každý měsíc zadání tématu, které měli literárně
zpracovat, a na konci měsíce probíhala vyhodnocení a odměňování vítězů na
prvních 3 místech dárky, které žákům věnoval Spolek přátel ZUŠ za podpory
města Třebechovice p. O.
Jako porota pracovali odborníci z řad učitelů, divadelníků a ze zdravotnictví.
Zadání: Představte si, že jste coronavirus a napište dopis…
1. místo: Anežka procházková, Adéla Cihlářová, Adéla Pilgrová a Jakub Kadlec
Zadání: Kdybych byl/a prezidentem (první projev po zvolení)
1. místo: Denisa Růckerová
Zadání: Zkuste se vžít do svého psa, kočky, do své školní tašky, oblíbeného
hrnečku… A napište za ně dopis Ježíškovi.
1. místo: Anna Fifková
Zadání: Napište dopis milostný. Lásku ale nemusí vyznávat jen člověk člověku.
Žáci měli za úkol zapojit fantazii, protože milovat může i zubní kartáček pastu
na zuby…
1. místo: Jaromír Jarkovský
Dalším úkolem bylo napsat dopis autorovi oblíbené knihy či pohádky, psát ho
měla nespokojená postava z vybraného příběhu a v dopise měla poprosit o
nápravu nesrovnalostí…
1. místo: Kristýna Kadlecová
8. ročník soutěže pro mladé talenty Studentská Thálie nesl motto „NOVÝ
SVÉT“.
Do literární sekce byly přihlášeny práce studentek LDO Anežky Polehlové,
Anny Fifkové, Anny Karafiátové, Denisy Rückerové a Adély Pilgrové. Předání
cen proběhne na Nové scéně Národního divadla.
V březnu 2021 vyhlásili učitelé distanční soutěž žáků hudebního oboru, které se
mohli zúčastnit všichni žáci HO. Každý soutěžící zaslal nahrávku 1-2 skladeb
nastudovaných při distanční výuce svému učiteli do 30. 4. 2021. Soutěžící byli
rozděleni do kategorií podle věku. V zájmu objektivity byly nahrávky
hodnoceny porotou pod přidělenými čísly a své žáky nikdo z vyučujících
nehodnotil. V každé kategorii byla vyhodnocena a odměněna první 3 místa.
1. místa ve hře na klavír:
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Josef Reschel, Tereza Zilvarová, Barbora Charousková, Daniela Hesová, Marika
Dvořáková, Jan Karafiát, Damián Rous, Anežka Procházková, Markéta Hesová,
Adéla Havlíčková, Gabriela Hamplová a David Hoffman.
1. místa ve hře na smyčcové nástroje:
Viktor Jirka, Marie Reschelová, Jasmína Jarkovská, Zita Mičanová, Kateřina
Rochlová, Daniela Hesová, Alžběta Havlíčková a Radek Šajn.
1. místa ve hře na elektrické klávesy:
Berenika Kotyzová, Kristýna Bečvářová, Lucie Dvořáková, Viktorie Matějková
a Gabriela Hornychová.
1. místa ve hře na bicí nástroje:
Josef Reschel, Jakub Flídr, Zuzana Bořková. Jáchym Hájek, Andrea Vojtěchová,
David Hoffman, Václav Hrubý, Lukáš Moravec a Jindřich Šlapák.
1. místa ve hře na trubku:
Jan Vohralík a Oto Bohatý.
1. místa ve hře na kytaru:
Adam Bartáček, Jan Reschel, Radek Šajn a Jaroslav Kuťák, který také obdržel
zvláštní cenu za interpretaci.
1. místa ve hře na zobcovou flétnu:
Eliška Mervartová, Jitka Lukášková, David Šimon a Ondřej Mádlo.
1. místa ve hře na příčnou flétnu:
Vendula Bastlová, Tereza Otčenášková a Anna Reschelová.
1. místo ve hře na klarinet:
Josef Procházka
1. místa v sólovém zpěvu.
Tereza Zilvarová, Mariana Jarkovská, Nela Pilgrová, Veronika Štursová a
Barbora Haviarová.

8. Absolventi ve školním roce 2020/2021
HO:
Tereza Labuťová – klavír, I. st. (třída Ivy Mačejovské)
7

Adam Bartáček – kytara, I. st. (třída Jany Vavřínkové)
Jan Reschel – kytara, I. st. (třída Jany Vavřínkové)
Matěj Petreje – elektrická kytara, II. st. (třída Jany Vavřínkové)
Ondřej Prášil – klarinet, I. st. (třída Jiřího Kotala)
Marie Čapková – housle, I. st. (třída Kamily Hesové)
LDO:
Adéla Pilgrová – LDO, I. st. (třída Jiřiny Krtičkové)
Ondřej Fifka – LDO, I. st. (třída Jiřiny Krtičkové)
TO:
Kristýna Hájková – TO, I. st. (třída Kateřiny Matějkové)
Adéla Pilgrová – TO, I. st. (třída Kateřiny Matějkové)
Šimon Syrovátko – TO, I. st. (třída Kateřiny Matějkové)
Tereza Blažková – TO, II. st. (třída Kateřiny Matějkové)
Absolventi uzavřeli studium daného stupně absolventským vystoupením, které
se uskutečnilo v hudebním a tanečním sále školy v souladu s epidemiologickými
opatřeními.
9. Postupové zkoušky
Postupovou zkoušku vykonali všichni žáci školy ve dnech 7. – 11. 6.
2021 formou komisionální zkoušky nebo absolventského vystoupení.
10. Talentové zkoušky
Talentové zkoušky se uskutečnily ve středu 23. 6. 2021 a na začátku
nového školního roku ve dnech 1. – 6. 9. 2021. Na základě úspěšného vykonání
talentové zkoušky bylo přijato pro školní rok 2021/22 celkem 32 žáků. Do
hudebního oboru 21 žáků, do tanečního oboru 8 žáků a do literárně
dramatického oboru 9 žáků.
11. Vlastní hodnocení školy
Kvalifikovaný pedagogický sbor po celý školní rok vytvářel dobré
předpoklady pro kvalitní výchovně vzdělávací činnost.
Vzdělávání probíhalo v bezpečném a esteticky vyhovujícím prostředí.
Všichni zájemci s potřebnými předpoklady měli zabezpečen rovný přístup ke
vzdělávání. Učitelé při výuce respektovali nejen požadavky školního
vzdělávacího programu, ale i předpoklady žáků pro vzdělávání v daném oboru.
Od 12. 10. 2020 došlo k uzavření škol, všichni učitelé zahájili distanční
výuku. Ta probíhala do poloviny prosince, poté byla povolena prezenční sólová
výuka a výuka žáků ve skupinách s maximálním počtem 10 žáků. Od ledna 2021
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opět probíhala distanční výuka až do poloviny května. Od poloviny května
probíhala výuka prezenčně s omezením skupin na maximálně 10 žáků. V červnu
2021 byla zahájena prezenční výuka dle běžného rozvrhu.
Rodiče žáků byli ředitelkou školy pravidelně informováni o všech
změnách, které byly z MŠMT distribuovány prostřednictvím datové schránky
školy.
Všichni členové pedagogického sboru spolupracovali s rodiči žáků,
pravidelně je informovali o prospěchu jejich dětí a vlastním pozorováním
a kontaktem s žáky spolupůsobili při formování jejich osobnosti. Ve
vyučovacích hodinách žáci pracovali v optimálním tempu, vyučující vyjadřovali
důvěru v dovednosti a schopnosti žáků, nešetřili pochvalou a povzbuzením.
Učitelé všech oborů uplatňovali moderní formy a metody práce, využívali
při výuce didaktické pomůcky, interaktivní, komunikační a informační
technologie, využívali elektronický evidenční systém školy.
Ředitelka školy umožňovala zaměstnancům jejich další vzdělávání, které
se uskutečňovalo on-line především prostřednictvím Národního institutu pro
další vzdělávání v Hradci Králové.
V tomto školním roce byly provedeny dvě veřejnosprávní kontroly. Byla
provedena předběžná kontrola čerpání příspěvku zřizovatele a prověrka
správnosti účetní závěrky za rok 2020. Nebyly zjištěny žádné závady. Kontroly
provedly zaměstnankyně MÚ Třebechovice pod Orebem.
Ve sledovaném období nebyly podány žádné písemné žádosti o informace
a nebyly podány stížnosti.
Po celý školní rok jsme s naší prací seznamovali veřejnost
prostřednictvím pravidelných příspěvků do Třebechovického Haló a
prostřednictvím aktuálních informací a fotografií na webu školy.
12. Prezentace školy
Protiepidemická opatření související s coronavirovou pandemií značně
zúžila možnosti prezentace naší práce na veřejnosti. K pořádání koncertů,
vystoupení a představení jsme měli možnost využít pouze závěr školního roku,
kdy došlo k částečnému uvolnění.
Koncerty, vystoupení a představení pořádaná školou
Koncerty jednotlivých tříd HO pořádané v koncertním sále školy
15. 6. 2021 – klavír
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23. 6. 2021 – smyčcové nástroje
28. 6. 2021 – zpěv sólo a kytara
Koncerty a vystoupení pořádaná v koncertním sále školy
21. 6. 2021 – absolventské vystoupení žáků HO a LDO
Vystoupení a představení pořádaná v divadelním sále školy
15. 6. 2021 – představení souboru LDO Utržení ze řetězu
18. 6. 2021 – absolventské vystoupení žáků TO
21. 6. 2021 – představení souboru LDO Supráci
22. 6. 2021 – představení souboru LDO Hravíci
22. 6. 2021 – představení souboru LDO Barevné knoflíky
Koncerty pořádané mimo budovu školy
24. 6. 2021 – bubenický koncert a koncert kapely Exot (v prostoru před
vchodem do ZŠ)
Vystoupení žáků školy na akcích pořádaných jinými subjekty
20. 12. 2 – sólový zpěv na mši ve Sboru kněze Ambrože v HK

V Třebechovicích p. O.
4. 9. 2021

PaedDr. Ilona Thunová
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Školní rok 2020/2021

Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem

Adresa:
Komenského 437, Třebechovice pod Orebem
Identifikátor školy:
62694812
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